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HISTÓRICO



Histórico

A MZT iniciou suas atividades em Março de
2000 como sociedade empresarial entre
Mozart Emílio dos Santos e Viviane Pacheco
dos Santos inicialmente em uma área de 360
m² visando atender pequenas e médias
empresas do setor Metal-Mecânico com sua
estrutura de usinagem e caldeiraria leve/média.



No ano de 2006 como parte de sua política de
expansão, a MZT ampliou sua área produtiva
chegando a 3600 m² e também expandiu seu
parque de máquinas com o intuito de atender a
demanda do mercado em processos de
caldeiraria e usinagem de médio/pesado porte,
como fabricação de base de compressores,
estrutural de equipamentos de fundação, peças
para mineração, petroquímica, etc.

Histórico



Fazendo parte desta política de expansão
também com o objetivo de padronizar os
processos produtivos, no ano de 2006 a Alta
Direção determinou a implementação do
Sistema de Gestão da Qualidade com base na
NBR ISO 9001:2008, buscando atender o
mercado de uma forma mais agressiva e
desenvolver parcerias com grandes empresas
de referência no mercado interno e externo.

Histórico



ORGANOGRAMA DA 
EMPRESA



Organograma



SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE



Ser líder em Usinagem, Caldeiraria e
Montagem de equipamentos no mercado
Nacional, através de melhores condições de
serviços, tecnologias, pontualidade e
qualidade.

Visão



Fornecer peças, serviços e equipamentos com
alto padrão de qualidade, preços competitivos,
pontualidade, atendendo as necessidades
declaradas e não declaradas de nossos
clientes.

Missão



A MZT Indústria Mecânica Ltda estabelece prioridades para
estar sempre em ritmo de melhoria continua em seus
processos e de seus colaboradores, procurando:

�Fornecer produtos aos nossos Clientes com alta qualidade,
pontualidade, garantia de um bom trabalho, confiabilidade e
preços competitivos, visando sua satisfação.

�Desenvolver com nossos Fornecedores o fortalecimento de
parcerias que gerem benefícios mútuos.

�Proporcionar aos nossos colaboradores a oportunidade de
estarem sempre em ritmo contínuo de melhoria.

Política da Qualidade



Política, 
Missão, Visão

Instruções (IT)

Procedimentos 
(PS)

Registros 
(REG)

Estrutura do Sistema de
Gestão da Qualidade



PROCESSOS



Mapeamento do Processo



Processos especiais



A validação é o processo que deve ser
executado conforme disposições planejadas,
para assegurar que o produto resultante seja
capaz de atender aos requisitos de aplicação
especificada ou uso pretendido, onde
conhecido.
Onde for praticável, a validação deve ser
concluída antes da entrega ou implementação
do produto.

O que são processos
especiais?



Os processos especiais de soldagem e
fundição são controlas da seguinte maneira:

Soldagem: é realizada a qualificação do soldador no
processo especificado no projeto, e realizada a inspeção
por inspetor qualificado quando há exigência a
determinação no projeto.

Fundição: é inspecionado durante a usinagem
através do auto controle do material ou quando há
exigência do cliente através de ensaios especificados
pelo próprio fornecedor ou inspetor da MZT.

Processos especiais na MZT



Pintura : é inspecionado durante a pintura pelo próprio
fornecedor que emite certificado de qualidade e copias
dos comprovantes de qualificação do seu inspetor.

Tratamento término : é inspecionado durante a
realização pelo próprio fornecedor que emite certificado
de qualidade e copias dos comprovantes de qualificação
do seu inspetor e do instrumentos utilizados na
realização do processo.

Processos especiais na MZT



Liquido penetrante

Processos de validação realizados 
na MZT



PISTÃO Ø 660mm
NEAC COMPRESSOR SERVICE LTDA

Liquido penetrante



Partículas Magnéticas



Ultrassom



Estanqueidade



PARQUE INDUSTRIAL



Caldeiraria

MAQUINÁRIO

CALANDRAS

PRENSAS HIDRÁULICAS

SERRAS DE FITA

MÁQUINAS DE SOLDA - TIG

MÁQUINAS DE SOLDA - MIG MAG

MÁQUINAS DE SOLDA - RETIFICADORA

COMPRESSORES DE AR

UNIDADES COMPRESSORAS



Caldeiraria

Visão panorâmica



Caldeiraria

Visão panorâmica



Usinagem

MAQUINÁRIO

FRESADORAS

FURADEIRAS RADIAL

TORNOS VERTICAIS CNC

TORNOS CONVENCIONAIS

RETÍFICAS

CENTROS DE USINAGEM

MANDRILHADORAS CNC

MANDRILHADORAS CONVENCIONAIS



Usinagem

Fresadora

Furadeira Radial



Usinagem

Torno vertical CNC

Retífica plana



Usinagem

Retífica Plana



Usinagem

Centro de usinagem M-2000

Centro de usinagem M-1500



Usinagem

Plaina de mesa



Usinagem

Torno Horizontal Convencional



Usinagem

Mandrilhadoras CNC



Usinagem

Mandrilhadora CNC Floor-Type



Movimentação de
Carga/Peças

MAQUINÁRIO

EMPILHADEIRAS

PÓRTICOS ROLANTES  - CAP. 6 TON.

PÓRTICOS ROLANTES  - CAP. 9 TON.

PÓRTICOS ROLANTES  - CAP. 40 TON.

CAMINHÃO - CAP. 8 TON.

PICK-UP - CAP. 1000 KG



CLIENTES/PRODUTOS






















